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 مقدمة
 التي القضايا أهم من المتشعبة بأبعادها الفكرية الممكية حقوق قضية أصبحت

 التي واالعتداءات لمتجاوزات ممحوظ تصاعد ظل في والقانوني، األمني الفكر اليوم تشغل
 وبث إنتاج، من العصر هذا به يتسم وما أصحابها، وحقوق العممية األعمال عمى تقع

بداع نشر وحركة لممعمومات،  واألمانة الفكر بأخالقيات امااللتز  من مختمفة بصور تنفمت وا 
  الخطورة. بالغة حضارية قضية في يؤثر مما الكممة، واحترام العممية،

 واألنظمااة القاوانين الاادول سانت فقااد الفكرياة، الممكيااة لحقاوق البالغااة لألهمياة ونظاراً 
 لالبتكااااار المالئاااام المناااااخ ألصااااحابها يااااوفر ممااااا الحقااااوق، هااااذ  حمايااااة ضااااوابط تحاااادد التااااي

نقادم  النبيماة والغاياات األهاداف هذ  إطار وفي اإلنسانية. عمى إيجاباً  ذلك فينعكس واإلبداع،
هذا الكتيب ألعضاء هيئة التدريس وكال المشاتغمين باالفكر واإلباداع واإلبتكاار لمعرفاة بعاض 

الياااوم األساساايات عاان الممكياااة الفكريااة وماان دالالت أهمياااة الموضااوع عالميااا أناااه تاام تحديااد 
  نيسان من كل عام 26الفكرية العالمي لمممكية 

 

 ما ىي الممكية الفكرية؟

تشير الممكية الفكرية إلى أعمال الفكر اإلبداعية أي االختراعات والمصنفات األدبية 
والفنية والرماوز واألساماء والصاور والنمااذج والرساوم الصاناعية. وتنقسام الممكياة الفكرياة إلاى 

ختراعاات االباراءاتو والعالماات التجارياة والرساوم فئتين هما الممكية الصناعيةالتي تشمل اال
والنمااااااذج الصاااااناعية وبياناااااات المصااااادر الجغرافياااااة مااااان جهاااااة وحاااااق المؤلاااااف الاااااذي يضااااام 
المصااانفات األدبياااة والفنياااة كالرواياااات والقصاااائد والمسااارحيات واألفاااالم واأللحاااان الموسااايقية 

دساااية مااان جهاااة أخااار  . والرساااوم والموحاااات والصاااور الشمساااية والتماثيااال والتصاااميمات الهن
وتتضمن الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني األداء المتعمقاة باأدائهم وحقاوق منتجاي 
التسااجيالت الصااوتية المرتبطااة بتسااجيالتهم وحقااوق هيئااات اإلذاعااة المتصاامة بباارامج الراديااو 

 .والتمفزيون
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 مصطمحات ىامة في الممكية الفكرية 
  العالمة التجارية *

ساااتخدمها تااااجر ماااا لتميياااز منتجاتاااه عااان منتجاااات  يااار . وحتاااى يحماااي هاااي إشاااارة ي
القاااانون العالماااة التجاري اااة يجاااب أن تكاااون ممي ااازة و يااار مضاااممة و يااار مخالفاااة لمنظاااام العاااام 

  .واآلداب
 

  المؤشرات الجغرافية *

هي إشارة توضع عمى السمع التي لها منشأ جغرافاي محادد وصافات أو سامعة تعاز  
  .إلى ذلك المكان

 

  تسمية المنشأ *

هاااي ناااوع خااااص مااان المؤشااارات الجغرافياااة المساااتعممة عماااى منتجاااات تتسااام بصااافة 
 . خاصة تعود كميا أو أساسًا إلى البيئة الجغرافية التي نشأ فيها المنتج

 

  الرسم أو النموذج الصناعي * 

هااااو المظهاااار الزخرفااااي أو الجمااااالي لساااامعة مااااا، وماااان الممكاااان أن يتااااألف الرساااام أو 
الصناعي من عناصر مجسمة مثل شكل السمعة أو سطحها أو من عناصار ثنائياة  النموذج

 األبعاد مثل الرسوم أو الخطوط أو األلوان
 

  البراءة * 

هااي حااق اسااتئثاري يمااانت نظياار اختااراع يكااون منتجاااًا أو عمميااة تتاايت طريقااة جديااادة 
لكهاا حماياة اختراعاه إلنجاز عمل ما أو تقدم حاال تقنياا جديادا لمشاكمة ماا. وتكفال الباراءة لما

 . سنة عمى وجه العموم 22وتمنت لفترة محدودة تدوم 
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  االسم التجاري * 

هو اسم يستخدم فاي مجاال األعماال أو التجاارة لتميياز مؤسساة أو شاركة عان  يرهاا 
  .من المؤسسات أو الشركات

 

  الّسر التجاري *

نتااااج أو المبيعاااات هاااو عباااارة عااان أي معموماااة ذات قيماااة تجاري اااة تتعماااق بطريقاااة اإل
  .و ير معروفة لمجمهور اتخذ صاحبها تدابير معقولة لممحافظة عمى سريتها

 

  نموذج المنفعة *

هاااو ناااوع مااان الحقاااوق التاااي يحماااي بموجبهاااا القاااانون وسااايمة تقنياااة ال تصااال إلاااى حاااد 
  .االختراع و يكون الحصول عميه أسهل و أسرع وأقل كمفة ولمدة حماية أقل من البراءة

 

  دائرة المتكاممةال *

هي كل منتج في شكمه النهائي أو المرحمي يتكون من أحد العناصر النشطة المثبتة 
عماى قطعااة مان مااادة معزولاة وتشااكل ماع بعااض الوصاالت أو كمهااا كياناًا متكاااماًل يسااتهدف 

  .تحقيق وظيفة إلكترونية
 

 )التصميم التخطيطي )طبوغرافيا *
  .لتصنيع الدائرة المتكاممة هو تركيب ثالثي األبعاد يتم اعداد 

 

  حق المؤلف *
هاو حااق ماان حقااوق الممكيااة الفكريااة يحماي نتاااج العماال الفكااري  ماان األعمااال األدبيااة 
والفنيااااة ويشاااامل ذلااااك المصاااان فات المبتكاااارة فااااي األدب والموساااايقى والفنااااون الجميمااااة كالرساااام 

  .اناتوالنحت، باإلضافة إلى أعمال التكنولوجيا كالبرمجي ات وقواعد البي
 وتنقسم حقوق المؤلف إلى قسمين :
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 الحقوق األدبية )المعنوية(:
 لممؤلف الحق فى ممارسة أ  من التصرفات اآلتية :

 نشر المصنف باسمه ، أو باسم مستعار ، أو دون اسم. -

االعتراض عمى أ  تعد عماى مصانفه ، ومناع أ  حاذف أو تغييار، أو إضاافة،  -
 أو تحريف أو تشويه.

 من تعديل ، أو إجراء أ  حذف عمى مصنفه.إدخال ما يرا   -

سااحب مصاانفه ماان التااداول امااع تعااويض الناشاار أو المنااتج لممصاانف تعويضااًا  -
 عاداًلو.

وتبقاااى الحقاااوق األدبياااة لصااااحبها بعاااد وفاتاااه ، وال تساااقط بمااانت حاااق اساااتغالل 
 المصنف بأ  وجه من وجو  االستغالل.

 

 الحقوق التجارية:
تااى يجاااوز لممؤلااف أو لماان يفوضاااه ممارسااتها، حاااق ماان الحقااوق المالياااة لممؤلااف وال
 القيام بكل أو ببعض التصرفات اآلتية:

طبااع المصاانف ونشاار  عمااى شااكل مقااروء، أو تسااجيمه عمااى أشاارطة مسااموعة أو  -
 مرئية ، أو اسطوانات مدمجة، أ  ذاكرة الكترونية.

 ترجمة المصنف إلى لغات أخر . -

ثاال العاارض أو التمثياال أو نقاال المصاانف إلااى الجمهااور بااأ  وساايمة ممكنااة ، م -
البااااااث اإلذاعااااااى، أو عباااااار شاااااابكات المعمومااااااات. وعمااااااى المااااااؤلفين والناشاااااارين 
والمنتجاااين وهيئاااات اإلذاعاااة والماااؤدين، إبااارام عقاااود تنظااايم العالقاااات التعاقدياااة 

 بينهم.
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  الحقوق المجاورة *

هااي الحقااوق المرتبطااة بحااق المؤلااف يمنحهااا القااانون لفئااات معينااة مثاال المنتجااين و 
فناااااني األداء وهيئااااات اإلذاعااااة تساااااعد المبتكاااارين عمااااى إيصااااال رسااااالتهم لمجمهااااور ونشاااار 

  .أعمالهم
 

  المنافسة غير المشروعة *
  .هي األعمال المخالفة لمممارسات الشريفة في المجال الصناعي والتجاري  

 

  األصناف النباتية *
ديادة وباارزة يخاولهم هي نوع من الحقوق التي يعطيها القانون عن مصانفات نباتي اة ج

  .استئثارها واالنتفاع بها
 

 الفكرية فى مصر نظام الممكية

الممكية الفكرياة، حتاى أنناا نجاد بعضاها قاد سااهم  اهتمت الدول العربية مبكرًا بمسائل
الفكريااة اعتبااارًا ماان القاارن التاسااع عشاار كمااا هااو حااال  فااى الجهااد الاادولى لحمايااة الممكيااة

الدول العربية كان من الدول األساسية فى عضويتها لعدد  دًا منالجمهورية التونسية وأن عد
 .الدولية من اتفاقيات الممكية الفكرية

 

لموجات التشاريعات  تبدو استجابة الدول العربية لحماية الممكية الفكرية عالية بالنظر
 البيااة الاادول  التاى تظهاار فيهااا، فااتذا كاناات الخمسااينات قااد شااهدت موجااة تشااريع واسااعة فااى

الصااناعية، فااتن  عربيااة فااى حقاال حمايااة بااراءات االختااراع والعالمااات التجاريااة والتصاااميمال
حمايااة حااق  الثمانينااات والتسااعينات شااهدت موجااة واسااعة ماان التاادابير التشااريعية فااي حقاال
تعااديل القااوانين  المؤلااف والحقااوق المجاااورة، وشااهد مطمااع التسااعينات إقاارار قااوانين عدياادة أو

  .رامج الحاسوب وقواعد البياناتالقائمة لجهة حماية ب
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فقاااد شااهدت موجاااة تشاااريعية فااى ميااادان حماياااة  2222التساااعينات وعااام  أمااا نهاياااة
والمؤشارات الجغرافياة والادوائر المتكامماة وحماياة أصاناف النباتاات الدقيقاة،  األسارار التجارياة

مبياة متطمباات تطاوير وتعاديل عماى قاوانين الممكياة الفكرياة األخار  ، ومارد ذلاك ت مترافقاا ماع
في منظمة التجارة العالمية وما يوجبه ذلك من تمبية متطمباات اتفاقياة رتاربسر التاي  العضوية
  .عمى هذ  الحماية نصت

 

الدولياة فاى مجاال الممكياة الفكرياة،  أماا بالنسابة لموقاف الادول العربياة مان االتفاقياات
ثااة اتفاقيااات وهااى اتفاقيااة فااي أهاام ثال فيمكننااا القااول أن  البيااة الاادول العربيااة هااي أعضاااء

واتفاقيااة ربياارن لمممكيااة األدبيااةر واتفاقيااة رباااريس  "رإنشاااء المنظمااة العالميااة لمممكيااة الفكريااة
االتفاقيااات األخاار  والتااي تناادرج تحاات أي ماان هااذين الموضااوعين  لمممكيااة الصااناعيةر، أمااا

جادًا، وباالعموم تحتال  الصاناعيةو فاتن عادد الادول العربياة المنضامة قميال االممكية األدبية أو
 11األول بااين الاادول العربيااة فااي عاادد االتفاقيااات التااي انضاامت إليهااا وتبماا   مصاار المركااز

اتفاقيااتو ثاام   9اتفاقيااتو فتاونس ا 12ثام  المغارب ا -عاادا تاربس  - 24أصال  اتفاقياة مان
 دولة فىونشير فى هذا المقام، إلى أن عضوية ال تواتفاقيا 6اتفاقياتو فمبنان ا 8الجزائر ا

الفكرياة، وهاي  اتفاقية رتربسر سيجعمها ممزمة بما أحالت إليه من اتفاقيات في ميادان الممكياة
واتفاقيااة رواشاانطنر  "بشااكل رئيسااي اتفاقيتااا ربياارنر ورباااريسر ذلااك إضااافة إلااى اتفاقيااة ررومااا

ة الساائدة والقاوانين الوطنيا المتعمقاة بالادوائر المتكامماة، كماا أن إنفااذ أحكاام بعاض االتفاقياات
مختمااف هااذ  االتفاقيااات وبحااث  فااى الدولااة يطاارح بتلحاااح وجااوب وقااوف الاادول العربيااة أمااام
اتفاقياة ترتاب بالضارورة التزاماات  ماد  اإلفاادة مان العضاوية فيهاا وااللتازام بهاا، إذ لايس كال
، كماا هاو  ساالمة نظاام الحماياة فقط ، بل أن جازءا منهاا يحال مشاكالت عممياة ويسااهم فاى

التجارياة وعالماات البضاائع و يرهاا  لنسبة التفاقياات التصانيف فاي ميادان العالمااتالحال با
  .والتنظيمية اإلجرائية من اتفاقيات االتحادات الدولية واالتفاقيات
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 مصر التطور التشريعي لنظام الممكية الفكرية فى - 1

 ضاااءلاام  يكاان التشااريع المصااري  ائبااًا عاان االهتمااام بهااذا الموضااوع، فقااد كااان الق

العدالاة  المصري األهمي والمختمط يحمي حقوق المؤلف استنادًا إلى القانون الطبيعي وقواعد
تعااويض  المتااين يمتاازم القاضااي بتعمالهمااا فااي حالااة عاادم وجااود نااص تشااريعي.كما إنااه يااتم  

 المؤلااف الااذي ينتهااك حقوقااه، ويااتم إعمااال نصااوص قااانون العقوبااات دون انتظااار لصاادور

 .ممكية األدبية والفنيةتشريع خاص بتنظيم ال
التشااااريعات الوطنيااااة القائمااااة وتطويرهااااا لموفاااااء  وانطالقااااًا ماااان هااااذا الواقااااع باااادأت مراجعااااة

الالزمااة لممجاااالت الجدياادة التااي يتعااين أن تمتااد إليهااا  بااللتزامااات الدوليااة وتااوفير الحمايااة
ياع جواناب الممكياة المشرع المصري بتعداد تشريعًا موحدًا يعالج جم الحماية. ومن ثمَّ فقد قام

بشأن حماية حقوق الممكية الفكرية في أربعـة  88/2003القانون رقم  وقد عالج الفكرية،
 عمـى النحـوالحماياة صادرت الالئحاة التنفيذياة لهاذا القاانون، والموضاحة  واستنادًا لهذ  كتب

 :التالي
 

ياااة لمااادوائر التخطيط يعاااالج باااراءات االختاااراع ونمااااذج المنفعاااة التصاااميمات الكتـــاب األول:
 .المتكاممة والمعمومات  ير المفصت عنها

 

 العالمات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسومات والنماذج تناول الكتاب الثانى:

 .الصناعية
 

 .حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الكتاب الثالث:
 

 وموضوعه األصناف النباتية  :الكتاب الرابع
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بتعاديل قاانون حماياة حاق  1992لسنة  38نية من القانون رقم كما نصت المادة الثا
وقواعااد بيانااات ومااا  المؤلااف عمااى أن تشاامل الحمايااة مصاانفات الحاسااب اآللااى ماان باارامج

 .يماثمها من مصنفات تحدد بقرار من وزير الثقافة
 

قانون حماية حق المؤلف نفس الحكام  بتعديل 1994لسنة  29وقد أورد القانون رقم 
المصانفات األدبياةر وهاو ذات المنحااى  ياه هاذ  الفقارة: روتعتبار هاذ  المصانفات ماانمضايفا إل

بقانون حماية حقوق الممكية الفكرية وذلك فى  الذ  اتخذ  المشروع المعد بمعرفة وزارة العدل
 .والحقوق المجاورة الكتاب الثالث الخاص بحقوق المؤلف

 

االتصااال لشاائون  از نقطااةجهاا 1997لساانة  58كماا أنشاام بمقتضااى القاارار الااوزاري 
التفاقيااة جوانااب  حماياة حقااوق الممكيااة الفكريااة وذلااك تنفيااذا اللتزاماات مصاار عاان انضاامامها

منهااا ماان التاازام  69ومااا تقارر  المااادة  (TRIPS) التجاارة المتصاامة بحقااوق الممكياة الفكريااة
تباادل ل (Focal Point) الادول األعضااء فاى منظماة التجاارة العالمياة بتنشااء نقااط اتصاال

لحقااوق الممكيااة  المعمومااات مااع نقاااط االتصااال األخاار  بشااأن التجااارة فااى الساامع المتعديااة
 379الخارجيااة رقاام  الفكريااة. ولقااد أعيااد تشااكيل جهاااز النقطااة بمقتضااى قاارار وزياار التجااارة

أهاداف الجهااز فيماا  الذ  نص عمى النشطة التاى لمنقطاة أن تباشارها، وتتمثال 2221لسنة 
 : يمي

 

 البمدان األعضاء معمومات مع نقاط االتصال األخر  المنشأة فىتبادل ال. 

 الحدودية معاونة السمطات الجمركية المصرية فيما يتعمق بالتدابير. 

الفكرية  التعاون مع الجهات المعنية فى إجراءات منع التعد  عمى حقوق الممكية
رشاد أصحاب الشأن فى كيفية الحفاظ عمى  .قهمحقو  الواردة باالتفاقية وا 

 تمقى وفحص الشكو  والموضوعات المقدمة لمجهاز ودراستها والتحقق من صحتها
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بداء  وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وفقًا لمقانون واالتفاقيات الدولية وا 
 .الرأ  فيها

  ًعمى ر بتهما عرض التسوية الودية والتوفيق بين الطرفين المتنازعين بناء. 
 بحقوق الممكية  المعنية فى نشر المعمومات والتعريف والتوعية التعاون مع األجهزة

والتدريب وورش  الفكرية من خالل التنسيق والعمل والمشاركة فى المؤتمرات والندوات
 .العمل محميًا ودولياً 

 جزئي لمبرنامج أو االقتباس منه  ويحظر قانون حماية حق المؤلف أ  نسخ كمى أو
المؤلف، كما يحظر  ابي مسبق من صاحب حقإال بعد الحصول عمى ترخيص كت

تصدير  لمخارج.  تداول أ  برنامج مقمد أو منسوخ سواء أتم جمبه من الخارج أو تم
  .وتضمنت العقوبات الواردة عمى مخالفة هذ  األحكام الحبس والغرامة

 

 التنظيم القانوني الجديد لمبرمجيات وقواعد البيانات   -2

 والذ  ينظم حقوق المؤلف 2222لسنة  82رية رقم الممكية الفك قانون حماية ،
والرسوم والنماذج الصناعية والعالمات التجارية والدوائر المتكاممة  وبراءات االختراع
  .النباتات وحماية أصناف

 تنظيم  اختصاص الهيئة بحماية برامج الحاسب وقواعد البيانات بمقتضى قانون
نشاء هيئة تنمية   لسنة 15صناعة تكنولوجيا المعمومات رقم التوقيع اإللكترونى وا 

2004  . 
 صناعة  إنشاء مكتب حماية الممكية الفكرية لمصنفات الحاسب اآللى بهيئة تنمية

  .تكنولوجيا المعمومات

  بتفويض كل من  2225لسنة  127قرار السيد وزير االتصاالت والمعمومات رقم ،
 .وتنفيذ أحكام القانون ة بمباشرةالسيد الرئيس التنفيذ  لمهيئة ومدير مكتب الحماي
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 والصادرة بقرار السيد رئيس  تعديل جدول الرسوم الممحق بالالئحة التنفيذية لمقانون
 .2226لسنة  2222مجمس الوزراء رقم 

 

 من االتفاقيات الدولية الُمتعمقة  مكانة مصر - 3
 حقوق الممكية الفكرية بحماية     

قياات والمعاهادات الدولياة المتعمقاة بحقاوق االنضامام إلاى االتفا حرصات مصار عماى
اساتنادًا إلاى أهمياة حقاوق الممكياة الفكرياة فاي حفاز االبتكاار واإلباداع  الممكياة الفكرياة، وذلاك

 .مزيد من االستثمارات األجنبية في مصر وجذب
 االتفاقيات الدولية التي انضمت ليا مصر 

  1883معاهدة باريس لحماية حقوق الممكية الصناعية لعام. 
 1886برن لحماية المصنفات األدبية والفنية لعام  معاهدة . 

 1891الدولي لمعالمات لعام  اتفاق مدريد بشأن التسجيل . 

 1891والمضممة لعام  اتفاق مدريد لقمع بيانات مصدر السمع الزائفة . 

 1925لعام  اتفاق الهاي بشأن اإليداع الدولي لمرسوم والنماذج الصناعية . 

  1971 اسبورج بشأن التصنيف الدولي لمبراءات لعاماتفاقية ستر. 

 1980 معاهدة واشنطن بشأن الممكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاممة لعام. 

  1994معاهدة قانون العالمات التجارية لعام. 
 التجاارة المتصامة بحقاوق الممكياة الفكرياة وأخيارًا اتفاقياة جواناب trips  الممحقاة باتفاقياة

/جو، وهي اتفاقية تمزم أعضائها بتطبياق مبادأ 1العالمية ممحق ا مة التجارةإنشاء منظ
والمعاممااة الوطنيااة، حيااث أصاابت لكاال أجنبااي الحااق فااي أن  الدولااة األولااى بالرعايااة

النظاار عاان معاممااة دولتااه لرعاياهااا. كااذلك  يعاماال فااي مصاار معاممااة الااوطني بغااض
ة التجااارة العالميااة منظماا أصاابت ماان حااق أي دولااة عضااو ماان الاادول األعضاااء فااي
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المقابال يتمتاع رعاياا  االستفادة مان أي مزاياا تحصال عميهاا أي دولاة مان مصار، وفاي
  .مصر بذات الحقوق في مواجهة الدول األعضاء فى المنظمة

 الفكرية الممكية حقوق حماية عمى االستثناءات بعض
 والدقة نه،ع صدر من إلى الفكري العمل نسبة مع أو العرف، حسب االقتباس جواز أ.
  االقتباس. في
 النافعة. المؤلفات نشر في الدولة حق ب.
 الترجمة. ج.

 

 الفكرية الممكية عمى االعتداء تبعات
 بما المتعدي وعقوبة المضرور، تعويض ولزوم التعدي، إزالة وجوب في تتمثل

 يزجر .
 

 الفكرية الممكية لحقوق الشرعية األسس
 العمم. شأن إعالء أ.

 قوق.الح احترام ب.
 بالعرف. األخذ ج.
 بالضمان. الخراج د.

  به. أحق فهو مباح إلى سبق ها.من
 معتبرة. المصمحة و.
 ضرار. وال ضرر ال ز.

 حماية البرمجيات الدور األمنى فى

برامج الحاسب اآللى فى مكافحة تقميد أو نساخ  يتمثل الدور األمنى فى مجال حماية
لمنسااااوخة وهااااو مااااا يطمااااق عميااااه مكافحااااة قرصاااانة ا الباااارامج واسااااتعمال الباااارامج المقماااادة أو
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اإلجاراءات األمنياة فاى هاذا الصادد،  وتتخاذ مجموعاة مان Software Piracy البرمجياات
 :والموضحة في ثالث صور

 

 عمى تدخل السمطة القضائية أوال: اإلجراءات السابقة
قمدة بهدف ضبط البرامج الم وهى اإلجراءات التى تقوم بها األجهزة األمنية المختصة
األجهازة بنااء عماى ماا تجرياه  والمنسوخة. وُتعد  محاضر جمع االستدالالت التى تحررها هاذ 

صااور الحمايااة فااى هااذ   ماان تحريااات، وكااذا المحاضاار التااى يحررهااا المتضااررون ماان أهاام
 .المرحمة

 

 القضائية ثانيا: اإلجراءات األمنية المعاصرة لعمل السمطة
 المنساااوخة تنفياااذًا ألمااار وقتاااى صاااادر مااان وتتمثااال فاااى ضااابط البااارامج المقمااادة أو

 .المحكمة، والتحفظ عميها لحين الحكم فى الدعو  الموضوعية
 

 األمنية التالية لعمل السمطة القضائية. ثالثا: اإلجراءات
لحكام المحكماة وذلاك بالمصاادرة  وتتمثل فى التصرف فى هاذ  البارامج تنفياذا  

  .أو اإلتالف

ــدور األمنــى فــى مح   ــةمعوقــات ال ــة  ارب ــدول المختمف ــرامجج وتجــارب ال قرصــنة الب
 لمواجيتيا

تحقاق وحاادها األهااداف المرجاوة منهااا مهمااا بمغاات  لان يتهيااأ لمنصااوص التشاريعية أن
الجهااد لتنفيااذها. وماان ثاامَّ يتمثاال الاادور المنااوط بااأجهزة  قااوة الحمايااة المسااتمدة منهااا دون بااذل

هاادف القضااااء عمااى التجااارة  يااار التصااد   لقراصااانة الباارامج ب األماان فااى هااذا الصااادد فااى
المقمدة أو المنسوخة بما تمثمه من مخاطر عمى بيئة األعمال فاى  المشروعة لبرامج الحاسب

 .الدولة
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 معوقات اإلجراءات األمنية
الدور التنفيذ  ألجهزة األمن فى شأن حماية برامج الحاساب اآللاى بابعض  ويصطدم
ى تجاارب الادول األخار  فاى هاذا المجاال بماا نستعرضها فيما يمي مشيرين إل المعوقات التى
 .تقديم اقتراحات فعالة لمتغمب عمى هذ  المعوقات يساعد عمى

 

حقوق الممكية الفكريـة بوجـو عـام وحمايـة بـرامج  أوال: ضعف الوعى بقضية حماية
 :الحاسب اآللى بوجو خاص

فيه أن ما يطمق عميه ثقافة الممكية الفكرية من األمور المغيباة فاى مصار  مما الشك
ذا كااان هااذا هااو الشااأن فااى تمااك القضااية بوجااه  شااأنها فااى ذلااك شااأن سااائر الاادول الناميااة. وا 
وضوحًا فيما يتعمق ببارامج الحاساب اآللاى نظارًا لحاداثتها مان ناحياة ولعجاز  عام، فتنها أكثر

عان االقتنااع باأن برناامج  –بال مان المتخصصاين أيضاًا  مان العاماة فحساب لايس -كثيرين 
 .قبيل المصنفات األدبية من ناحية أخر  الحاسب يعد  من

 

العالقاة باين برناامج الحاساب والكتااب أو  وماازال الكثيارون يتسااءلون حتاى اآلن عان
راءات البرناامج باعتباار  اختراعاًا تاتم حمايتاه بنظاام با قطعاة الموسايقى، ولمااذا ال تاتم معامماة

 -قد تم  حسمه باتفاقياة رتاريبسر والتازام الادول الموقعاة عميهاا  االختراع؟ حقيقة أن هذا األمر
تشاريعاتها لمتوافاق ماع ناص الماادة العاشارة مان االتفاقياة التاى أسابغت  بتعاديل -ومنها مصار

الحمايااة المقااررة لممصاانفات األدبيااة، ولكاان تبقااى العقبااة األساسااية فااى  عمااى باارامج الحاسااب
 .األشخاص الذين يتعاممون مع هذ  البرامج بتمك الحقيقة يفية إقناعك
 

نشااير هنااا إلااى تجربااة إحااد  الاادول المتقدمااة فااى مجااال  وماان ثاامَّ فماان المناسااب أن
 (BSA)التقرياار الساانو  التحاااد منتجااى باارامج الكمبيااوتر التكنولوجيااا وهااى اليابااان، ففااى

Business Software Alliance ائر الياباان مان جاراء قرصانة قادرت خسا 1995 عاام
  .بميون دوالر 1.1البرامج با 
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ثاار التسااؤل عان كيفياة تطبياق قاوانين حماياة الممكياة الفكرياة والتعااون باين  ومن هنا
الحكومية والمؤسسات الصاناعية فاى هاذا الخصاوص. والحقيقاة أناه يمكان أن يطماق  األجهزة

اء وعااااى شااااعبى مضاااااد لعمميااااات اليابانيااااة فااااى هااااذا الخصااااوص تجربااااة رإنشاااا عمااااى التجربااااة
أجهزة اإلعالم بدور فعال فى إيضاح الصاورة لاد  النااس وماا ياؤد   القرصنةر، حيث قامت
المنسااوخة أو المقماادة ماان إضاارار باالقتصاااد اليابااانى ممااا ترتااب عميااه  إليااه اسااتخدام الباارامج
بااين قيااام  الساانوات التاليااة، ولقااد كااان دور التوعيااة واقعيااًا حيااث فاارق تقماايص الخسااائر فااى
بنسخ وتزوير البرامج وبين األفراد الذين يقومون بعممية نساخ إلهادائها  شركات أو مجموعات

 .الستخدامهم الشخصى ألصدقائهم أو
 

نشاار الااوعي  وقااد قااام مركااز المعمومااات ودعاام اتخاااذ القاارار باادور فعااال بخصااوص
وممثميهااا فااى  الخاااص بمكافحااة قرصاانة البرمجيااات ماان خااالل التعاااون مااع الجهااات المعنيااة

 .مصر لتنظيم مؤتمرات وندوات فى هذا الموضوع
 

 :البرامج األصمية ثانيا: ارتفاع أسعار
البااارامج  ماان أهاام المعوقاااات فااى طرياااق مكافحااة قرصاانة البرمجياااات ارتفاااع أساااعار

نفعاًا  األصمية فتن نشر الوعى الخاص بحماية الممكية الفكرية فى هذا الخصوص لن يجاد 
وحاااًل لهااذ   .ياارين عمااى اسااتخدام الباارامج األصاامية بساابب ارتفاااع أسااعارهامااع عاادم قاادرة الكث

منتجاااة  المشاااكمة فقاااد حااادث ماااؤخرا اتفااااق باااين الحكوماااة المصااارية وعااادة شاااركات عالمياااة
الحاساب  لمبرمجيات سيكون له تأثير إيجابي عمى الحد من ظاهرة القرصنة في مجاال بارامج

تاراخيص  ات والهيئات الحكومية بالحصول عماياآللى إذ تسمت هذ  االتفاقية لجميع المؤسس
األصامية  استخدام برامج هذ  الشركات بتكمفة مخفضة مما يؤد  إلى ترسخ استخدام البارامج

 .كسموك حضار 
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 األمنـــــــى فـــــــى  ثالثـــــــا: عـــــــدم كفايـــــــة اإلجـــــــراءات التنفيذيـــــــة المســـــــاندة لمـــــــدور
 :محاربة القرصنة

بمكافحاااة قرصاااانة  يااااة الخاصاااةمماااا الشاااك فياااه أن الااانقص فاااى اإلجاااراءات التنفيذ
نعارض فاى  البرمجيات يشكل معوقا أساسيا أمام الادور األمناى فاى هاذا الخصاوص، وساوف

عان  إيجاز لتجارب بعض الادول بهاذا الشاأن مماا سااعد عماى خفاض نسابة الخساائر الناتجاة
 :القرصنة إلى حد كبير

 

ر يتضامن إجااراءات عماى تقرياا 2222وافاق االتحاااد األوروباي فااى ماايو  االتحـاد األوروبــى:
لألعمااال التااى تحتااو  عمااى  مباشاارة ضااد الساارقات المنتشاارة بشااكل واسااع فااى دول االتحاااد
اإلجاااراءات إلاااى لجناااة خاصاااة  ابتكاااار ومنهاااا بااارامج الحاساااب اآللاااى، وقاااد عهاااد بتنفياااذ هاااذ 

صاالحيات واساعة التخااذ ماا  لمكافحة التزييف والقرصنة عمى هذ  األعمال وأعطيات المجناة
 .ا من إجراءات رادعة وفقا لمظروفترا  مناسب

 

عاازز المرسااوم الرئاسااى لمقاوماة الساارقات االلكترونيااة وتعزيااز  المتحــدة األمريكيــة: الواليــات
 Digital Theft Deterrence and Copyright Damages حاق المؤلاف حماياة

Improvement Act  لمؤلاف بالنسابة التعويضات المدنية المقررة عمى انتهاك حقوق ا من
لحاااد األقصاااى االبتكارياااة ومنهاااا بااارامج الحاساااب، مثاااال ذلاااك زياااادة ا لألعماااال ذات الصاااب 

 15.3ممياون دوالر إلااى  12.2انتهاك فاى الادعاو  المدنيااة مان   لمتعاويض عان العمال الااذ
 .مميون دوالر

 

 Executive Order 2222صادر أمار تنفياذ  فاى ماارس  كولورادو األمريكية وفى والية

(EO) ة عماى بارامج الحاساب ويطباق هاذا األمار لايس فقاط عماى جمياع القرصان بخصاوص
نما أيضا عماى األطاراف األخار  األجهزة الحكومية فى التاى تقاوم  Third Parties الوالية وا 
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بالتعاااون مااع األجهاازة الحكوميااة، ويماازم هااذا القاارار جميااع تمااك الجهااات  بالعماال فااى إطااار أو
 .ج كشرط لمتعامل مع الجهات األخر األصمية والمرخصة من البرام باستخدام النسخ

 

القانون اليابانى لحماية حقوق المؤلف والمعروض حاليا لمتصاديق عمياه  أكد مشروع اليابان:
 القرصاانة المنظمااة، وهناااك اتجااا  إلااى تعااديل قااانون اإلجااراءات المدنيااة عمااى ضاارورة قمااع

Civil Proceeding Act مهم بأعمال اعتداء لمنت المحاكم الحق فى إلزام المشتبه فى قيا
بتقاااديم ساااجالت خاصاااة لغااارض حسااااب األضااارار الناشااائة عااان هاااذ   عماااى حقاااوق المؤلاااف

 .القرصنة االعتداءات ولتمحيص ادعاءات
 

الباارامج  خطاات الصااين خطااوة هامااة نحااو مواجهااة قرصاانة 1999فااى ابرياال عااام  الصــين:
واساع  ة بشاكلوذلاك بتصادار مرساوم يعكاس ر باة الحكوماة فاى إيقااف هاذ  القرصانة المنتشار 

األصاامية  فااى المجتمااع الصااينى، وذلااك بااتلزام األجهاازة الحكوميااة بااأال تسااتخدم سااو  الباارامج
 .المرخصة

 

العربية المتحادة مان الئحاة  جميعًا تم  حذف كل من األردن واإلمارات من بين الدول العربية
د نشار هاذا ، وقا USTR األمريكياة الادول الخاضاعة لممراقباة التاى تضامها الادائرة التجارياة

 USTR الاذ  أصادرته دائارة Special 301 الخبر فى التقرير السنو  التابع لمبند الخااص

مجاال الحاد  مان قرصانة البارامج،  وذلك إلحرازهما تقادمًا ممموساًا فاى 2221فى شهر فبراير 
قامااة بيئااة تشااجع القطاااع  وورد بااالتقرير أن الاادولتان ركزتااا جهودهمااا عمااى البنيااة التحتيااة وا 

األوساط بماا فيهاا مصار وتركياا مادرجتان فاى  موماتى، بينما بقيت العديد من دول الشارقالمع
 .التقرير التابع لمدائرة

 

 الكفاءات المتخصصة فى محاربة ىذا النوع من القرصنة رابعًا: نقص

تحتااج إلاى مهاارات خاصاة نظارا لحاداثتها والرتباطهاا  مكافحاة قرصانة البرمجياات إن
التعاماال مااع قراصاانة عمااى أعمااى مسااتو  ماان المهااارة  يسااتمزم األمااربااالنواحى الفنيااة حيااث 
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التااى تقااوم بهااا إدارة المصاانفات الفنيااة لضاابط النسااخ  التقنيااة فااال تكفااى اإلجااراءات التقميديااة
نمااا الباد باإلضاافة إلاى ذلااك مان تنمياة مهاارات القااائمين  الواضاحة التقمياد والغيار مرخصاة وا 

  .بهذا العمل

 ر األمنى فى مواجية قرصنة البرمجياتمقترحات لترشيد الدو  
المقترحااات التاااى يمكاان أن تساااعد عمااى ترشاايد الااادور  ساايتم فيمااا يمااي عاارض أهاام

باارامج الحاسااب اآللااى وزيااادة فعاليااة هااذا الاادور  األمنااى فااى مجااال مكافحااة القرصاانة عمااى
 :أثر إيجابي عمى االقتصاد المصر  لتحقيق النتائج المرجوة منه بما لها من

يتعماق ببارامج الحاساب اآللاى وقواعاد  مياة الاوعى بقضاية حماياة حقاوق المؤلاف فيمااتن و1ا 
يمكاان أن تحققهااا لالقتصاااد المصاار .  البيانااات، ذلااك مااع ربااط هااذ  القضااية بالنتااائج التااى

العاممة فى هذا المجال ومنها مركز دراسات  ويكون ذلك بالتعاون بين أجهزة األمن والجهات
  .التجارية وسائر وسائل اإلعالم منتجي البرامجالممكية الفكرية واتحاد 

الفكرية تختص بكافة الجوانب التى يشممها هاذا  إنشاء إدارة مركزية إلنفاذ قانون الممكيةو 2ا
تترتااب عمااى توزيااع االختصاااص بااين وزارات وجهااات  القااانون لمتغمااب عمااى الساامبيات التااى

 .متعددة

مين فااى مجااال محاربااة قرصاانة البرمجيااات، األماان العاام تاادريب وتنميااة مهااارات رجااال  و3ا
والمؤهماة لششاراف عماى عممياة التادريب فاى الناحياة  والتنسايق فاى ذلاك ماع الجهاات المعنياة

 .القرصنة والتعامل السميم مع المضبوطات الفنية والتقنية الخاصة بضبط جرائم

ات الشرطة لخماق الفكرية كمادة أساسية فى كمي اقتراح إدخال مادة حماية حقوق الممكيةو 4ا
 .الهام ثقافة أمنية مرتبطة بهذا الموضوع

بوجااه عااام  اسااتمرار تنظاايم الناادوات والمااؤتمرات التااى تناااقش موضااوع الممكيااة الفكريااةو 5ا
الحديثاة  وحماية برامج الحاسب بوجه خاص وذلك لمتعرف باستمرار عمى االتجاهات الدولياة

 .فى هذا الخصوص بغرض االستفادة منها
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العربياة األخار  خاصاة تماك التاى حققات تقادمًا ممموساًا  نطاق التعااون ليشامل الادولمد  و 6ا
رأسااها األردن ودولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة لتبااادل  فااى مجااال حمايااة البرمجيااات وعمااى

  .الخصوص الخبرات والتنسيق بينها فى هذا
 

 موجز الدراسة
 High – technology revolutionالعالية يتسم العالم اليوم بتجم ى ثورة التقنية

العالميااة ماان مخاااطر القرصاانة، والتااى  ، ومااع ازدياااد التطااور التكنولااوجى تاازداد المخاااوف
 .حقوق الغير تتسبب فى إحداث خسائر مادية كبيرة، وتعديًا عمى

وسااائل  وماان هااذا المنطمااق عمماات دول العااالم المختمفااة عمااى ساان التشااريعات وتنفيااذ
االتفاقيااات  متعمقااة بالحاسااب اآللااى، حيااث أصاادرت العديااد ماانأخاار  لحمايااة المنتجااات ال

القرصنة إلى  والتشريعات المتعمقة بحماية الممكية الفكرية، والتى أسهمت فى خفض معدالت
الحسابان عناد  حاد ماا، إال أن هنااك العدياد مان اإلجاراءات األخار  التاى يجاب أن تؤخاذ فاى

أهمياة ذلاك فاى إقارار  الممكياة الفكرياة إلاى تنااول هاذا األمار. ويعاود االهتماام بحماياة حقاوق
والمختاااارعين  وتنظاااايم المنافسااااة المشااااروعة وحمايااااة حقااااوق ومصااااالت أصااااحاب األعمااااال

 وجاوب فاي فتتمثال الفكرية الممكية عمى االعتداء تبعات عن أما .والمبدعين بالدول المختمفة
 يزجر . بما المتعدي وعقوبة المضرور، تعويض ولزوم التعدي، إزالة
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 المينية واألخالقيات الفكرية الممكية حقوق مخالفة واقبع
 

 الكتياب هاذا فاى جااء بماا التدريس هيئة وأعضاء العاممين جميع يمتزم أن المفترض من
 يماازم األحيااان بعااض فااى ولكاان المهنيااة واألخالقيااات الفكريااة الممكيااة بحقااوق االلتاازام بشااأن
 -: منها المخالفين ضد صارمة إجراءات اتخاذ

 . المخالفة تكرار لعدم المخالف عمى أوالً  بيهالتن -1

 خصاام مثاال المخالفااة حجاام مااع يتناسااب إجااراء اتخاااذ يااتم المخالفااة تكاارار حالااة فااى -2
عااادةو  لمعااااممين الشاااهر  الحاااافز أو الجاااودة حااافز  أعضااااء مااان المخاااالف تساااكين ا 
 المخالفاة كانت إن الجامعى الكتاب بيع من منعه أو أخر  مادة فى التدريس هيئة

 . الجامعى الكتاب شأنب

 . الشأن بهذا القانونية اإلجراءات اتخاذ يتم التكرار حالة وفى -3
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 إلي: ةدعو ىذه 

 مراعاة األمانة ... إياكم والسرقة 

 مراعاة حقوق الممكية الفكرية ...إياكم واالنتحال 

 إياكم والنيب  - احترام أخالقيات المينة ... إياكم والسمب

 وال تنسب لنفسك ما ليس لك حق فيووأعط كل زى حق حقو 
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 ممحق أ

 اإليداع وبطاقة فيرسة أثناء النشر إرشادات لمحصول عمى رقم
  

 1992لسنة  38طبقًا لقانون حماية الممكية الفكرية رقم 
 :صفحة العنوان موضت بها البيانات األتية 2إحضار عدد  .1
  إسم الطاب  وأرقام تميفوناتهم –إسم الناشر  –إسم الم{لف وعنوانه  –عنوان الكتاب 
 مقاااس النسااخة اال يقاال  –فحةو صاا 49حات اال تقاال عاادد الصاافحات عاان عاادد الصااف

ساام و وتكااون الصاافحة مختومااة بخاااتم الطااابع أو الناشاار وفااى  18مقاااس النسااخة عاان 
 حالة عدم وجود أ  شرط من الشروط ال يتم إعطاء رقم اإلىداع

 رهام وضرور و إحضار مقدمة الكتاب وفهرس الكتاب 
 إقارار تسامم رقام اإلياداعبتعطااء صاورة مان  ادار الكتب والوثائق القومياةو  تقوم اإلدارة .2

 .والترقىم الدولى
التوجه إلى إدارة الفهارس رالفهرساة أثنااء النشارو لمحصاول عماى بطاقاة وصاف الكتااب  .3

 .العربية أو األجنبية لطبعها خمف صفحة العنوانقبل الطبع سواء باالغة 
 و12بعااد الحصااول عمااى إقاارار تساامم رقاام اإليااداع طبقااًا لمقااانون البااد ماان إيااداع عاادد ا .4

 نسخ من الكتاب خالل ثالثة أشهر من تاريخ تسمم رقم اإليداع.
رساال خطاباات  .5 فى حالة عدم إيداع النسخ المقرر إياداعها طبقاًا لمقاانون ياتم حصارها وا 

 .المؤلفو –الناشر  –مطالبات لمشحض الحاصل عمى رقم اإليداع االطابع 
رسااالها إلااى إدارة فااى حالااة عاادم الاارد عمااى خطاااب المطالبااة يااتم حصاار هااذ  األرقااام و  .6 ا 

 .بالدار إلتخاذ االزم ورفع دعوة قضائية طبقًا لمقانون الشئون القانونية
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عاادم صاارف أرقااام إيااداع جدياادة إال بعااد الوفاااء بتيااداع النسااخ المقااررة والسااابق منحهااا  .7
 .أرقام إيداع

فااى حالاااة الااارد عماااى خطاباااات المطالباااة يكااون بالحااااالت األتياااة اإياااداع النساااخ المقااارر  .8
إلغااء رقام اإلياداع يكاون بخطااب موجاه إلاى مادير  –ا بدار الكتب طبقًا لمقاانون إيداعه

تأجيل تساميم النساخ يكاون بخطااب موجاه  –اإلدارة ومرفق به إيصال تسمم رقم اإليداع 
 أيضًا إلى مدير اإلدارة موضت به سبب التأجيل.

ع أوالناشر الخاص فى حالة تغيرعنوان الطابع أو الناشر أو رقم التميفون أو تغير الطاب .9
 .بالكتاب يتم إخطار اإلدارة مع إحضار اإليصال ليتم التغيير

   إيداع خمس نسخ من الكتاب يكون فى الحاالت األتية:  .12
 لكتاب بحث جامعى مقدم لمترقية.ا 
 .الكتاب مطبوع خارج الجمهورية وتم نشر  داخل الجمهورية 
 لكتاب تم طبعه ونشر  خارج الجمهورية والمؤلف مصر ا.  
  نسخة. 1222عدد النسخ المطبوعة من الكتاب أقل من 
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 استمارة بيانات الفيرسة أثناء النشر( ب)ممحق 
 تنبيه هام

انات التالية لمحصول عمى مطموب من المؤلفنين والناشرين وأصحاب المطابع موافاتنا بالبي
 أرقام اإليداع والترقيم الدولى

 البيانات
 Title –عنوان الكتاب 

 أخر وابيانات 

 الجزء 
 

  Author –المؤلف 
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مع مالحظة أن البيانات الخاصة برقم التصنيف ورؤوس الموضوعات سوف تكون من 
 مسئولية الشئون الفنية بدار الكتب المصرية .

 ممحوظة : هذ  البيانات ال تنطبق إال عمى هذا العنوان وال تعمم فى عناوين أخر .
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اسات العميا يتعيد أعضاء ىيئة التدريس والمعاونين وطالب الدر 
والعاممين والطالب بكمية اليندسة بالمطرية بإللتزام بما جاء فى 

 -لك عمى النحو األتى:\دليمى الممكية الفكرية وأخالق المينو و
 الحاساب أجهازة عماى المرخصاة  يار الجااهزة البارامج اساتخدام حظار و1ا

 . كميةبال اآللي
اعتااداءا عمااي بمااا يشااكل ؤلفااات بنسااخ الم كميااةعاادم السااماح لمعاااممين بال و2ا

  واألدبية مؤلفاتوق المؤلف لحماية الحق
إتبااااع القواعاااد العممياااة المساااموح بهاااا فاااي توثياااق عممياااات االقتبااااس مااان  و3ا

المراجااع العمميااة أو الكتااب الدراسااية أو الرسااائل العمميااة أو أي وثااائق أو 
كتابات أو مقاالت لمغير سواء كانت منشورة في مكتبات أو مؤتمرات أو 

مااااااااذكرات  -أو  ياااااااار منشااااااااورة االرسااااااااائل العمميااااااااة أي محفاااااااال عممااااااااي
       الطالب.......و 

وضااااع إرشااااادات لممتاااارددين عمااااي المكتبااااة لمراعاااااة التاااازامهم بالضااااوابط  و4ا
  المنصوص عميها في قانون الممكية الفكرية.

عقاااد نااادوات ولقااااءات مفتوحاااة لمناقشاااة حقاااوق الممكياااة الفكرياااة وأهميتهاااا  و5ا
 وضرورة االلتزام بها.
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 أعضااء بين التميز وعدم العدالة لضمان ومعمنة محددة ءاتإجرا وجود و6ا
 هاذ  وتتمثال العااممون / الطاالب / الهيئاة المعاوناة / التادريس هيئاة

 : في اإلجراءات
  . األعمال وتوزيع والبعثات الترقيات، في المتكافئة الفرص توافر  -
 بغض المنظمة لمقوانين طبقا العاممين جميع عمى الترقية شروط تطبيق -

 . اعتبارات أي عن النظر
 جمياع باين والادكتورا  الماجساتير رساائل عماي اإلشاراف عدالاة توزياع -

 حسب التخصصات. المشرفين األساتذة
 المعماول القواعاد ضاوء فاي المادية والمعنوية والحوافز المكافآت توزيع  -

  . المؤسسة في بها
 :  العادلة  ير الممارسات تصحيت إجراءاتو  7ا

 بعاض لمعالجاة المؤسساة فاي تصاحيحية قارارات / اءاتإجر  اتخاذ يتم
               : اإلجراءات هذ  ومن  ير العادلة الممارسات

 باألقساام لتخصصااتهم طبقاا التادريس هيئاة أعضااء تساكين إعاادة  -
 .المختمفة  العممية

 بغض المنظمة لمقوانين طبقا العاممين جميع عمى الترقية شروط تطبيق -
 . راتاعتبا أي عن النظر

 جمياع باين والادكتورا  الماجساتير رساائل عماي اإلشاراف عدالاة توزياع -
 حسب التخصصات. المشرفين األساتذة
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تشكيل لجنة لمممكية الفكرية بقرار من مجماس الكمياة تابعاة لوحادة ضامان  أقترح

 :األتىوتكون وظيفة ىذه المجنة الجودة ، 
نيهم وطاااالب تمقاااي الشاااكاوي مااان الساااادة أعضااااء هيئاااة التااادريس ومعااااو  -

الدراساااات العمياااا أو مااان أي طااارف تخااار حاااول ماااا يتعاااارض أو يخاااالف 
قاانون الممكياة الفكريااة فيماا يتعمااق بالنشار أو التااأليف أو األفكاار العمميااة 
أو التطبيقيااة أو الباارامج اإلليكترونيااة وكاال مااا ياارتبط بالعمميااات التعميميااة 

 أو البحثية.  
وق الممكياااااة الفكرياااااة الخاصاااااة إتبااااااع اإلجاااااراءات القانونياااااة لحماياااااة حقااااا -

الوارد  بقانون  بالمؤلفات العممية لمسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
 .2222لسنة  82

تنظاايم مجموعااة ماان ورش العماال بالتعاااون مااع الكميااات المعنيااة لمتاادريب  -
 عمى نظم حماية الممكية الفكرية.

لعممياة باين العمل عمى تفعيل البحث العممي والعمال المشاترك والنادوات ا -
 الهيئات ذات الصمة الوثيقة بالممكية الفكرية.

تعيين منسق لمممكية الفكرية يهتم بنشر إجراءات االلتازام بحقاوق الممكياة  -
نشاااااء وحفااااظ السااااجالت التااااي ترصااااد تطااااوير االلتاااازام بحقااااوق  الفكريااااة وا 

 الممكية الفكرية في التأليف والنشر.
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ة الفكريااااة فااااي األعمااااال التركيااااز عمااااى االهتمااااام بحمايااااة حقااااوق الممكياااا -
األصمية التي تكون الكمية هي المالك الوحيد لها أو مشتركة في ممكيتهاا 

 وذلك من خالل:
  االختراعطمب الحصول عمى براءات. 
 لمكتب الجامعية تسجيل حقوق التأليف والنشر. 
 .مراجعة مواصفات الكتاب الجامعى التى أقرها مجمس الكمية 
 التااي تراهااا ضاارورية لمحفاااظ عمااى حقااوق جميااع التاادابير األخاار  اتخاااذ 

 .الممكية الفكرية
 

 


